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Pokok bahasan
❖ Penafsiran Konstitusi: 

Hukum, Definisi dan 
Lingkupnya 

❖ Penafsiran Konstitusi 
dan Judicial Review

❖ Teori-Teori Penafsiran 
Konstitusi

❖ Studi Kasus 



Penafsiran hukum dan peradilan 

❖ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Pasal 5 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman)

❖ Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak 
terpisahkan dari aktivitas “judicial review” (Albert H Y Chen, 
The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives, 
(HongKong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1.)



Presiden dan Konstitusi
❖ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 
❖ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar (pasal 4 ayat 1 UUD 1945) 

❖ Ini menunjukkan, bahwa penafsiran konstitusi bukan semata terkait 
dengan “judicial review”



Penafsiran konstitusi sebagai sebuah metode penemuan hukum 

❖ Litera Scripta dari suatu Konstitusi 
biasanya ditulis secara umum, 
padat isinya, dan perlu pemaknaan 
dalam bentuk tafsir. 

❖ Satjipto Rahardjo mengutip 
pendapat Fitzgerald 
mengemukakan, secara garis besar 
interpretasi dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) 
interpretasi harfiah; dan (2) 
interpretasi fungsional.



❖ Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-
mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai 
pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah 
merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis 
(lex certa, menafsirkan tak keluar dari apa yang disebut lex 
stricta, kerap pula disebut restrictive interpretation)

❖ Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi 
bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak 
mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-
kata peraturan (litera legis), kerap disebut sebagai extensive 
interpretation.  



Penafsiran Hukum 
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan beberapa 
metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) 
sebagai berikut:

(1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;

(2) interpretasi teleologis atau sosiologis;

(3) interpretasi sistematis atau logis;

(4) interpretasi historis;

(5) interpretasi komparatif atau perbandingan;

(6) interpretasi futuristis



Pasal 18B ayat (2)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/
PUU-X/2012: 
Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi: 
“Hutan adat adalah hutan negara yang berada 
dalam wilayah masyarakat hukum adat”



Permohonan Tafsir ke MK 
Pasal 20 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2000

Dalam hal penyidik berpendapat bahwa 
hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) masih kurang lengkap, 
penyidik segera mengembalikan hasil 
penyelidikan tersebut kepada penyelidik 
disertai petunjuk untuk dilengkapi dan 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya hasil penyelidikan, 
penyelidik wajib melengkapi kekurangan 
tersebut.



Penafsiran Konstitusi 
(Bobbitt dalam Chen, 2000)

(1) penafsiran tekstual (meaning of the words in 
the legislative text)
(2) penafsiran historis (atau penafsiran original 
intent)
(3) penafsiran doktrinal (sistem preseden atau 
melalui praktik peradilan)
(4) penafsiran prudensial (prudential arguments 
is actuated by facts, as these play into political and 
economic policies)

(5) penafsiran struktural (structuralism as a kind 
of 'macroscopic prudentialism’)
(6) penafsiran etikal (moral philosophy)



Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUUIV/2006 [tentang 
permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman]:

“….. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir undang-
undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution), tidak boleh hanya semata-
mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri 
hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila 
penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan 
UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang 
melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan 
tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 
1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna 
membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita 
negara (staatsideé), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran 
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945”




